
 
 در کلیسا زبان گروه های فارسیو همکاران برای رهبران  ماه 18فشرده بمدت دوره آموزشی 

 

 هدف از برگزاری دوره:

  از زمان شکل گیری و پیدایش تا مفهوم امروز آن درک کرد؟چطور می توان کالم مقدس را 

  زندگی مسیحی و مأموریت بشارت کالم خداوند، چگونه می باشد؟باور و اعتقادساختار کلیسای باپتیست در آلمان از نظر ، 

  ،در پیروی از عیسی مسیح و با قدرت روح القدس، چگونه می باشد؟زندگی من بعنوان فرزند خداوند 

  با توجه به قابلیت های فرهنگی، باعث رشد روحانی شخصیت خود بشوم؟چگونه می توانم 

 بکار ببرم؟ی کلیسای عیسی مسیح بناخداوند و و خدمت به در جهت تکریم را و استعدادهای خود  گونه می توانم تواناییچ 

  تعلیم، رهبری و مشاوره های روحانی، بشارت کالم خداوند و کمک به  جهت درچطور می توانم قابلیت و توانایی های خود را

 دیگران بهتر نمایم؟

 

 برنامه دوره:

  آخر هفته در آکادمی الستال 6برگزاری دوره در 

  و تأمل در مباحث آموزشیتکلیف بصورت تحقیق ارائه پنج 

 بصورت آنالین راهنما بصورت فردی و شرکت در گروه های کوچک همراهی توسط معلمین 

 

  شرکت در دوره:شرایط 

 داشتن تجربه کافی در زندگی مسیحی و فعال بودن بعنوان همکار در گروه های فارسی زبان 

  و عالقمند به طرح سؤاالت در زمینه االهیات مسیحی مقدماتی با کالم مقدسداشتن آشنایی 

  در گروه متقابل آمادگی برای یادگیری و همکاری 

 ارائه معرفی نامه از طرف پاستور و یا رهبر کلیسا 

 

 اطالعات مربوط به دوره:

  )زبان آلمانی در سطح خاصی نمی باشد. به شناختو نیاز  برگزار می گردداین دوره به زبان فارسی و آلمانی )بهمراه ترجمه 

  برگزار کنندگان دورهThomas Klammt.امید همایونی، زهره نیازی وحدتی و امیر پریاری می باشند ، 

  می باشد.€ 240هزینه دوره برای هر ترم حدود 

  زمان دوره ازApril 2022  الیSeptember 2023 .می باشد 

  نفرمی باشد. 20مجاز برای شرکت کنندگان تعداد الزامی است و حداکثر ماهه  18ثبت نام و شرکت در تمام دوره 

 

 :محتوا و زمان دوره

 01.05.2022-29.04  نگاه کلی به کتب عهد قدیم -درک و تعبیر کتاب مقدس 

 28.08.2022-26   نگاه کلی به کتب عهد جدید  -خواندگی، توانایی، خدمت 

 13.11.2022-11   نگاه کلی به کتب عهد قدیم -نمأموریت، بشارت، کمک به دیگرا 

 08.01.2023-06    ،نگاه کلی به کتب عهد جدید -تعارض و اختالف هاشخصیت، ارتباط با دیگران 

 18.06.2023-16   نگاه کلی به کتب عهد قدیم -ساختار باپتیست، جامع کلیسایی، دین 

 03.09.2023-01   نگاه کلی به کتب عهد جدید -رهبری، تعلیم، مشاوره روحانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  مدارک الزم جهت ثبت نام:
 

 جدول بندی شده:روزمه 

 دوره های آموزشی سپری شده، شغل. نام و نام خانوادگی، آدرس، تاریخ تولد، میزان تحصیالت و 

 گزارش شخصی: 

 ؟ چه تجربیاتی از همکاری با کلیسا بدست آورده ام؟ توانایی های من در انجام چه نحوه آشنایی من با مسیحیت چگونه بوده است

 وظایفی می باشد؟

  شرکت در این دوره چیست؟انگیزه من از 

 

 معرفی نامه از طرف پاستور و یا رهبر کلیسا:

  خدمت کرده است؟و چگونه شرکت کننده در این دوره، در چه قسمت هایی از کلیسا متقاضی 

 در چه قسمتهایی از خدمات کلیسایی، توانایی او در رهبری و خدمت بیشتر دیده می شود؟ 

  تقویت نماییم؟توانایی و قابلیت های او را در خدمت چگونه می توانیم او را در این دوره همراهی و 

 

 صورت می گیرد. akademie@baptisten.deبه و از طریق ارسال ایمیل  31.01.2022ثبت نام تا تاریخ 

اطالع شرکت کنندگان خواهد  توسط تیم رهبری گرفته می شود و به Februar 2022در  ،تصمیم برای ثبت نام متقاضیان

 .رسید
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